
UCHWAŁA NR XXV/221/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) w zw. z art.179 ust.2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821 ), Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2021 - 2023, 
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/221/2021 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

W GMINIE KŁODAWA 

NA LATA 2021 - 2023 

Kłodawa 2021r. 

Spis treści 

Rozdział I Wiadomości ogólne 

1. Wprowadzenie. 

2. Uwarunkowania prawne realizacji programu. 

3. Zadania Programu. 

Rozdział II Cele, założenia i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

1. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Kłodawa. 

2. Czas realizacji programu. 

3. Odbiorcy programu. 

4. Cele programu 

5. Realizator programu. 

6. Przewidywane efekty realizacji programu 

7. Źródła finansowania programu. 

8. Monitoring i ewaluacja. 

Rozdział 1. 
Wiadomości ogólne 

1) Wprowadzenie 

 Rodzina jest pierwszą i najważniejszą przestrzenią życia człowieka, jest miejscem, 
w którym wzrasta, kształtuje się, poznaje normy i wartości – uczy się życia. To właśnie 
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w podstawowej komórce społecznej jaką jest rodzina, dziecko nabywa wzorców społecznego 
postępowania: uczy się wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, kształtuje postawy wobec siebie 
i pozostałych członków społeczeństwa. Człowiek w rodzinie zdobywa także niezbędne w życiu 
umiejętności praktyczne i społeczne, formuje własną tożsamość. Należy zwrócić uwagę na to, że na 
rodzicach ciąży niezwykle odpowiedzialne zadanie, gdyż są pierwszymi partnerami interakcji 
społecznych dziecka, oddziałowują na nie w najwcześniejszym i najbardziej plastycznym okresie życia. 
Czynią to nie tylko jako podstawowa i pierwotna komórka społeczeństwa, ale także grupa, która 
utrzymuje jego biologiczną ciągłość. Człowiek jest istotą stworzoną do życia z innymi ludźmi, do 
czerpania od nich i wzrastania w społeczeństwie. Żyjąc w rodzinie tworzymy wraz z nią grupę, a to 
przecież grupy tworzą całe społeczeństwo. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy, iż 
„rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną i jest uprawniona do ochrony ze strony 
społeczeństwa i państwa”. 

Życie człowieka od wieków toczy się w rodzinie, która jest powszechną i naturalną wartością. Bez tej 
podstawowej komórki społecznej życie ludzkie wydaje się być nie tylko niewyobrażalnym, ale 
i niemożliwym. W rodzinie przychodzimy na świat, więc jest naszym naturalnym środowiskiem, 
miejscem nieustannego rozwoju warunkującego właściwe funkcjonowanie człowieka. Należycie 
spełniająca swoje funkcje jest wspólnotą osób, które łączą unikalne relacje pomiędzy jej członkami. 
Poprawnie działająca rodzina dba o rozwój psychiczny wszystkich domowników, nie tylko dzieci, ale 
także rodziców. Rodzina jest zatem wspólnotą osób zależnych od siebie w zaspokajaniu potrzeb 
uczuciowych, społecznych i duchowych. Osoby tworzące rodzinę biorą na siebie odpowiedzialność za 
przekazane potomstwu wzorce zachowań, mają wpływ na sposoby przeżywania i umiejętność 
przystosowania się człowieka do otoczenia. 

W obecnych czasach zauważalny jest nie tylko pozytywny model rodziny, lecz również ten pełen 
dysfunkcji. Wokół doświadczamy niedojrzałości emocjonalnej ludzi, którzy niewłaściwie wypełniają 
swoje zadania. Konsekwencją jest m.in. nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej. Rodzi to problemy związane z trudną sytuacją społeczną oraz ekonomiczną. Fakt ten 
wpływa na dezintegrację rodziny, a w konsekwencji: niezaradność życiową jej członków, brak 
stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie 
obowiązków opiekuńczych względem dzieci, niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny 
dorosłych, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, przemoc. Zazwyczaj niekorzystne sytuacje 
w rodzinie współwystępują ze sobą. Z tego powodu coraz więcej rodzin i dzieci wymaga 
specjalistycznego wsparcia i zaangażowania wielu instytucji w przezwyciężanie istniejących dysfunkcji. 
Wychodząc naprzeciw przytoczonym wyżej trudnościom opracowany został Gminny Program 
Wspierania Rodzin na lata 2021-2023, przedstawiający kierunki działań podejmowanych na rzecz 
propagowania modelu rodziny wychowującej dzieci. Wspomniany program podąża w kierunku 
modelowania pozytywnego wizerunku rodziny. Mechanizm, narzędzia i działania różnych organów 
mają za zadanie umacniać ją, pomagać w wypełnianiu jej funkcji oraz zapewnić odpowiednią opiekę 
dzieciom 
i młodzieży, które wymagają wsparcia osób odpowiedzialnych, starszych i bardziej doświadczonych. 

 Na poziomie gminy i powiatu jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego są wspierane 
przez organizacje pozarządowe po to, by realizować omawiany cel. Odpowiedzialność za organizację 
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Kłodawa spoczywa na Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Działania te wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U.2020.0.1876 t.j.) i ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U.2020.0.821 t.j.). Celem poszczególnych działań Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
współdziałanie z potrzebującymi wsparcia w taki sposób, by przezwyciężali swoje trudności życiowe, 
korzystając z własnych zasobów, możliwości 
i uprawnień. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż nadrzędnym celem instytucji jest udzielenie wsparcia 
oraz umożliwienie rodzinom życia w odpowiednich, godnych warunkach. Działania GOPS zmierzają do 
usamodzielnienia się podopiecznych i tym samym odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie. 
Niezmiernie ważne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki dzieciom i młodzieży w procesie 
dorastania oraz, by ukształtować właściwie ich wartości 
i umiejętnie wpłynąć na ich wychowanie. 

2) Uwarunkowania prawne realizacji programu. 

Regulacje prawne dotyczące rodziny i dziecka zawarte zostały w: 
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·Ustawie z dnia 9 czerwca 20011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 
t.j.), która reguluje zasady wspierania i pracy z rodziną, omawia organizację pomocy i wychowania 
dziecka, pieczę zastępczą, pomoc dla osób usamodzielnionym, określa zadania administracji publicznej 
we wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

·Ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2020.0.1876 t.j.) regulującej warunki 
prawne i organizację systemu pomocy społecznej. Określa zadania  
w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 
udzielania, a także zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

·Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.0.685 t.j.), która 
wskazuje, iż organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane, 
zapewniają ochronę zdrowia psychicznego. Ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony 
zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, 
samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich 
rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. 

·Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.0.218 t.j.), która 
wskazuje na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie. Jej celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

·Ustawie z dnia 26 października 1996r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U.2019 poz.2277) określa kompetencje i środki finansowe samorządów gmin na 
realizację ww. zadań, które na mocy ustawy uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów 
alkoholowych w społecznościach lokalnych. 

·Ustawie z dnia 26 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020.0.2050 t.j.) zawiera szereg 
definicji zjawisk związanych z uzależnieniem od narkotyków. Określa zadania  
i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządowej. Jej celem jest przeciwdziałanie 
narkomanii poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – 
wychowawczej i zdrowotnej. 

·Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2020.1329), 
która określa zakres uprawnień kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet 
z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Informuje  
o możliwościach uzyskania wsparcia przy udziale asystenta rodziny w zakresie dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.  

3) Zadania Programu 

W nawiązaniu do aktów prawnych, które zostały przedstawione powyżej, wyodrębniono główne 
zadania gminy z zakresu wspierania rodzin: 

·opracowanie i realizacja 3 – letnich programów wspierania rodziny, 

·zatrudnienie asystentów rodziny i tworzenie możliwości podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, 

·tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz 
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej: 

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności, wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa, 

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 

·finansowanie: 

- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

- podnoszenia kwalifikacji zawodowychprzez asystentów rodziny, 

- kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2, ponoszonych przez rodziny 
wspierające, 
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·współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

·prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

  

 Wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
prowadzone jest w formie: 

1. Pracy z rodziną, która organizowana jest poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię oraz 
mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, pomoc prawną, organizowanie grup wsparcia lub grup 
samopomocowych.  

W sytuacji, w której ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie, która przeżywa 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza wywiad 
środowiskowy w ramach zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Po 
zbadaniu sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy sporządza wniosek 
do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Z kolei ten, 
współpracując z dana rodziną, wspólnie opracowuje i realizuje ustalony plan pracy. 

Przyjęty do realizacji plan pracy, w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się rodzina obejmuje zakres 
działań asystenta rodziny, mających na celu wspieranie członków rodziny. Wspomniany plan pracy 
obejmuje poszczególne obszary: 

·Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

·Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

·Motywowania do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

·Udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

·Prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców. 

·Kształtowanie/podniesienie kompetencji rodziców w zakresie: wychowywania i opieki nad dziećmi, 
dbania o zdrowie, prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania codziennych problemów 
socjalnych, reintegrację społeczną. 

Asystent rodziny wspiera rodzinę tak, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać oraz 
przezwyciężać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej. Do zadań asystenta rodziny należy: 

·Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

·opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu 
pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu 
w pieczy zastępczej; 

·udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

·wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

·motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

·udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

·podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 
i rodzin; 

·prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

·dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

·monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

·sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 
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·współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka 
i rodziny; 

·współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, także innymi podmiotami, których 
pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną 

4) Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka: 

·w formie rodziny wspierającej, której nadrzędnym celem jest współpraca z asystentem rodziny oraz 
pomoc rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Rodzina wspierająca powinna posiadać pozytywną opinię OPS, która zostaje sporządzona na 
podstawie wywiadu środowiskowego. Osoby chętne do pełnienia wspomnianej funkcji powinny cieszyć 
się nieposzlakowaną opinią środowiska, z którego pochodzą. W zaistniałych okolicznościach zawiera 
się umowę, która dotyczy zwrotu kosztów związanych z udzieleniem przez nią pomocy. 

·w formie placówki wsparcia dziennego prowadzonej jako działalność opiekuńcza, specjalistyczna 
lub w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, np. świetlic, kół zainteresowań, 
zajęć terapeutycznych, pracy podwórkowej, ognisk wychowawczych. 

Rozdział 2. 
Cele, założenia i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

1) Diagnoza sytuacji demograficznej w Gminie Kłodawa 

Gmina Kłodawa to gmina wiejska leżąca w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim. 
W roku 2020 na terenie gminy zameldowanych było 8744 osób (wg stanu na dzień 31.12.2020r.), 
z których pobyt stały posiadało 8490 osób, a pobyt czasowy 254 osoby. Świadczeniobiorcy Pomocy 
Społecznej stanowią 7,03 % ogólnej liczby mieszkańców. 
Podsumowanie danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kłodawie, było odniesieniem do określenia poszczególnych zadań Gminnego programu Wspierania 
Rodziny. Sprawozdania dotyczące prowadzenia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 
obrazują, że z pomocy społecznej skorzystały: 
- w 2018r., - 302 rodziny, co stanowiło 7,76 % ogółu mieszkańców gminy, 
- w 2019r., - 298 rodzin, co stanowiło 7,3 % ogółu mieszkańców gminy, 
- w 2020r., - 271 rodzin, co stanowiło 7,03 % ogółu mieszkańców gminy. 

Źródła trudnych sytuacji życiowych rodzin objętych wsparciem w latach 2018-2020 przedstawia 
tabela nr 1.  

Tabela 1. 

Liczba rodzin w danym roku Liczba osób w rodzinie  
w danym roku 

Występujący problem 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Ubóstwo 116 94 67 278 198 153 
Bezrobocie 75 51 40 193 106 87 
Niepełnosprawność  116 119 87 205 207 135 
Długotrwała lub ciężka choroba 82 91 48 149 139 74 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 26 25 17 122 99 77 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych 

39 31 19 130 95 62 

Uzależnienie od alkoholu 9 6 7 11 8 9 
Uzależnienie od środków 
psychoaktywnych 

0 0 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 3 1 2 7 1 3 
Klęski żywiołowe lub ekologiczne 1 44 0 5 116 0 
Bezdomność 4 5 3 4 5 3 
Trudność w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu ZK 

3 2 2 4 2 2 
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Sytuacja kryzysowa 2 3 3 10 3 8 
Przemoc w rodzinie 0 1 1 0 2 2 

 Analizując powyższą tabelę należy podać, że najczęstszym powodem udzielenia pomocy przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, było ubóstwo oraz niepełnosprawność lub długotrwała choroba. 
Bezrobocie stanowiło również duży procent rodzin w kryzysie. Najrzadziej występujacymi zaś problemami 
w środowiskach rodzin były takie problemy jak przemoc w rodzinie oraz uzależnienie od środków 
psychoaktywnych. Jak widać na zamieszczonej tabeli problem bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych dotyczył dużej części rodzin przeżywajacych trudnosci. Z uwagi na ten fakt Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażował we współpracę asystenta rodziny. 

Tabela nr 2 przedstawia liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny  
w latach 2018-2020  

Tabela nr 2 

Rok Liczba rodzin Liczba osób  Osoby dorosłe Dzieci 
2018 17 63 28 36 
2019 17 68 30 38 
2020 20 73 34 39 

Głównymi powodami przydzielenia wsparcia asystenta rodziny były: 

·niskie kompetencje wychowawcze rodziców, 

·bezradność w kwestii wypełniania fukcji opiekuńczo- wychowawczej, 

·nieumiejętność gosdpoarowania budżetem domowym, 

·nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego 

Najczęściej występującymi problemami współistniejącymi były: 

·uzależnienie od alkoholu, 

·bezrobocie 

·przemoc w rodzinie 

 Jak przedstawia nam tabela nr 2, na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosła liczba rodzin 
korzystajacych ze wsparcia asystenta rodziny, co niepokojąco wskazuje na wzrastające problemy 
w kwestii wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej w naszej gminie. 

2) Czas realizacji Programu 

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Kłodawa, po raz pierwszy został opracowany na lata 
z 2015 – 2017. Kolejno opracowane pragramy to ostatnio obowiązujący Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2018-2020 oraz aktualnie opracowany Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2021-2023. 

3) Odbiorcy Programu 

Program skierowany jest do rodzin, które przeżywają trudności w należytym wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczej. Ma za zadanie dotrzeć również do osób niepełnoletnich, 
w których wspomniana funkcja jest zaburzona, nierealizowana właściwie, gdyż rodzina nie posiada 
kompetencji do zapewnienia im odpowiedniej opieki. Odbiorcami niniejszego programu są także 
przedstawiciele instytucji i służby pracujące na rzecz nieletnich i ich rodzin. 

4) Cele Programu 

Cel główny:  

Wspieranie i pomoc rodzin z terenu Gminy Kłodawa, które przeżywają trudności 
w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do ich pełnienia. 

Cele szczegółowe:  

1. Realizacja systemu wsparcia materialnego dla rodzin z dziećmi. 
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2. Wzmacnianie systemu wparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

3. Świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych kryzysem. 

4. Profesjonalizacja i integracja działań na rzecz wspierania rodziny z uwzględnieniem pozostawania 
nieletnich w środowisku zamieszkania. 

5) Realizator programu: 

Lp. Instytucja Zakres współpracy 
1. Urząd Gminy Kłodawa Wspieranie inicjatyw i programów lokalnych skierowanych do rodzin 

w celu upowszechniania prawidłowych wzorców funkcjonowania 
rodziny (organizacja obozów letnich dla dzieci z rodzin 
przeżywających trudności), 

2. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kłodawie 

- Świadczenie pomocy w postaci 
posiłków w ramach programu 
"posiłek w szkole i w domu" 
- udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej 
- monitorowanie sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych 
- współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, 
stowarzyszeniami, w celu wypracowania wspólnych działań 
profilaktycznych 
- zapewnienie współpracy z asystentem rodziny 

3. GOPS i Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kłodawie 

-zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego oraz 
klarowne infromowanie na temat dostępnych instytyucji gdzie można 
uzyskać pomoc 
- organizowanie i/lub wspófinansowanie wypoczynku letniego 
w formie kolonii z programem profilaktycznym (szczególnie dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
i przemocy w rodzinie). 
- wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci, 
- podejmowanie czynności w ramach Niebieskiej Karty 
- dofinansowywanie programów edukacyjnych 

4. Zespół Interdyscyplinarny do 
Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w 
Kłodawie 

- Motywowanie członków rodziny do podejmowania 
działań na rzecz niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcia 
terapii, leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy 
domowej 
- podejmowanie czynności w ramach Niebieskiej Karty 

5. Placówki oświatowe z terenu 
gminy Kłodawa 

Realizacja szkolnych programów profilaktycznych , edukacyjnych 
i wychowawczych. Wsparcie pedagogiczne 
i psychologiczne dla rodziców i dzieci. Pomoc 
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Organizowanie czasu 
wolnego dla dzieci. 
Podejmowanie czynności w ramach Niebieskiej Karty. 

6. Świetlice wiejskie Wsparcie w zakresie organizowania czasu wolnego 
dzieciom poprzez prowadzenie i rozwój różnorodnych form wsparcia 
dziennego 

7. Biblioteka Gminna Zaspakajanie potrzeb informacyjnych i umożliwianie samoksztełcenia 
mieszkańcom, propagowanie czytelnictwa, zaspakajanie potrzeb 
oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej. 

8. Komenda Powiatowa Policji 
w Gorzowie Wlkp. 
(dzielnicowi) 

Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania popełniania 
przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie zjawiskom 
kryminogennym. Podejmowanie działań 
w ramach Niebieskiej Karty. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 806565A9-D120-4E3B-8904-5AEF694C7780. Podpisany Strona 7



9. Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Gorzowie 
Wlkp. 

Wykonywanie czynności o charakterze wychowawczo – 
resocjalizacyjnym, profilaktycznym, disgnostycznym 
i kontrolnym. 

10. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 

Zorganizowanie dzieciom pieczy zastępczej, udzielanie wsparcia 
osobom usamodzielniającym się, prowadzenie konsultacji 
specjalistycznych w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Realizacja programów z zakresu aktywizacji społecznej, wspieranie 
inicjatyw lokalnych na rzecz wspierania rodzin. 

11. Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Gorzowie 
Wlkp. 

Zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do specjalistycznego 
wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i pedagogicznego. 

12. Powiatowy Urząd Pracy w 
Gorzowie Wlkp. 

Realizacja programów i podejmowanie innych działań aktywizacji 
zawodowej. Wspieranie działań w zakresie realizacji programów na 
rzecz rodziny. 

6) Przewidywane efekty Programu 

Spodziewanym wynikiem realizacji programu w związku z przeprowadzeniem powyższych działań 
planowane jest osiągniecie następujących efektów: 

·Polepszenie sytuacji dziecka i rodziny. 

·Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkich członków rodziny. 

·Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

·Ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

·Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych celem zapobiegania powstawaniu sytuacji 
kryzysowych. 

·Poprawa jakości funkcjonowania rodziny. 

·Wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i 

poprawnych relacji rodzinnych. 

·Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny biologicznej 
poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji. 

·Rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi niniejszy 
Program Wspierania Rodziny. 

7) Źródła finansowania programu 

Realizacja Programu będzie się odbywać w ramach posiadanych środków budżetu gminy, dotacji 
z budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych. 

8) Monitoring i ewaluacja: 

Program będzie monitorowany i ewaluowany na bieżąco w zależności od zmieniającej się sytuacji 
rodzin w gminie i pojawiających się potrzeb. Monitoring będzie służył analizie i ocenie zebranych 
informacji oraz planowaniu dalszych działań w celu zapewnienia najlepszych efektów związanych 
z podjętymi inicjatywami.
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 t.j.).

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma
zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.
in. opracowuje 3 letnie programy wspierania rodziny.

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego
funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-
wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących
się rodziną.
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